
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 
materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod 
względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

Pistoletowa piana montażowa o obniżonej 
rozprężalności RW28 

 

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa montażowo-uszczelniająca o obniżonej 

rozprężalności, przeznaczona do montażu, uszczelniania, izolacji, wygłuszania i klejenia. 

Odznacza się doskonałą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych: cegła, beton, 

tynk, drewno, metal, styropian, twarde PCW. 

 

ZASTOSOWANIE:  

� montaż i instalacja ram okiennych i drzwiowych, 

� wypełnianie połączeń, szczelin, dziur, prześwitów w ścianach, 

� wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych, 

� wypełnienie i izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

� łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w budowlach 

szkieletowych,  

� mocowanie (przyklejanie) i izolacja płyt ściennych, blach falistych, dachówek itp., 

� izolacja dachów i stropodachów. 

 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Badana właściwość Wymagania 

1. Czas obróbki wstępnej: do 35-45min, 

2. Czas pełnego utwardzenia 24 godz. 

3. Temperatura pracy od +5˚C do +30˚C, 

4. Wydajność robocza: do 45L z opakowania,* 

* w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia. 

 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA: 

Podłoże musi być oczyszczone z kurzu i tłuszczu, 

Futryny i ramy w czasie osadzania należy rozeprzeć, 

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć przez 20-30s, 

Bezpośrednio przed użyciem piany podłoże obficie zwilżyć wodą,  

Zamontować pistolet na puszkę z pianą, 

Wyregulować śrubę dociskową w pistolecie i nanosić pianę przez pociąganie języka spustowego, 

trzymając puszkę do góry dnem, 

Strumień piany należy regulować różnicując nacisk na język spustowy, 

Przestrzeń roboczą należy wypełnić do ok. 2/3 wolnej przestrzeni (piana po nałożeniu zwiększa 

swoją objętość), 

Szczeliny szersze niż 5cm wypełniać stopniowo, warstwami, 
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Po wydozowaniu piany pistolet należy umyć zmywaczem do piany ANSERCLEANER, 

Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć mechanicznie (odciąć), 

Po pełnym utwardzeniu pianę należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV pokrywając 

tynkiem lub farbą, 

Nie przebijać i nie zgniatać zużytego opakowania. 

Świeżą pianę usunąć można za pomocą zmywacza ANSERCLEANER. 

 

UWAGI: 

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50˚C. 

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – 

nie palić tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. 

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na 

diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać 

kontaktu, w tym kontaktu skórnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany 

przy słabej wentylacji, chyba, że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem 

przeciwgazowym (np.: typu A1 zgodnie z normą EN 14387). 

 
PRZECHOWYWANIE 

Opakowania z pianą przechowywać i transportować w pozycji pionowej w temp. od +5ºC do 

+25ºC. Gwarantowana trwałość kleju: 12 miesięcy. 

 
TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA 

12 miesięcy (data produkcji i numer partii na spodzie opakowania). 
 
OPAKOWANIE  

Puszka 695ml. 

 
 
 
 


